
Szám: 2-9/2015. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 26-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési 
határozata Tolna megye (Magyarország) és Voronyezs 
megye (Oroszországi Föderáció) közötti együttműködési 
megállapodás megkötése tárgyában: 
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a Tolna 

megye (Magyarország) és Voronyezs megye (Oroszországi 
Föderáció) közti partnerkapcsolat létrehozásával.  

 
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza 

Elnökét, hogy az oroszországi Voronyezs megyével a 
határozat mellékletét képező tartalommal kötendő 
együttműködési megállapodást az orosz partner által jelzett 
helyen és időpontban aláírja.  

 
Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: 2015. december 31. 
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

 Fehérvári Tamás sk.  dr. Gábor Ferenc sk. 
 a Közgyűlés elnöke  megyei főjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia 
 



Melléklet a 23/2015. (VI. 26.) közgyűlési határozathoz 
MEMORANDUM 

mely létre jött Voronyezs megye  (Orosz Föderáció) Kormánya és  a Tolna Megyei 
Önkormányzat (Magyarország) között kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és 

kulturális együttműködésről.  
 

 
A Voronyezs megye Kormánya (Orosz Föderáció) és a Tolna Megyei Önkormányzat 
(Magyarország), a továbbiakban: Felek 

az Orosz Föderáció Kormánya és Magyarország Kormánya között megkötött, a gazdasági 
együttműködésről szóló megállapodás értelmében,  

figyelembe véve a kölcsönös érdekeltséget a további gazdasági, tudományos-műszaki és 
kulturális együttműködés kiterjesztésében,  

az egyenjogúság és a kölcsönös előny elvei által vezérelve,  

jelen Memorandumban a következő módon kívánják megerősíteni szándékaikat.  

I. A Memorandum célja 

Jelen Memorandum célja a Felek együttműködési irányának meghatározása, azon területeken, 
melyeken közös érdeklődés van.  

II. Együttműködési területek 

A Felek megállapítják a jelen Memorandum keretein belül megvalósuló együttműködés 
perspektivikus területeit:  

 ipar, mezőgazdaság, közlekedés és kereskedelem;  

 tudomány, technika és egészségügy;  

 kultúra és művészet;  

 túrizmus; 

 oktatás és sport;  

 ifjúságpolitika;  

 ökológia és a természeti kincsek racionális kiaknázása;  

    III. Az együttműködés lehetséges formái:  

A Felek együttműködése az alábbiakban felsorolt bármelyik formában valósulhat meg:    

 kiállítások, konferenciák, „kerekasztal” viták, megbeszélések, szemináriumok és 
prezentációk szervezése;  

 közös beszámolók vagy egyéb írásos anyagok előkészítése és információcsere, melyek 
kapcsolódnak az együttműködési tevékenységhez;  

 a Voronyezs Megye Kormánya (Orosz Föderáció) és a Tolna Megyei Közgyűlés 
(Magyarország) közötti megállapodás kidolgozása, egyeztetése és aláírása a 
kereskedelmi-gazdasági, tudományos-műszaki és kulturális együttműködésről;  

 egyéb együttműködési formák.  



 
 
A Felek koordinációs testületeket neveznek ki a közös rendezvényekben való 
közreműködéshez és lebonyolításhoz, támogatva ezzel a kijelölt területeken való 
együttműködést.  

A jelen Memorandumban foglaltakat nem lehet úgy értelmezni, mint bármelyik Fél felé 
irányított követelés bármilyen anyagok, adatok vagy információk kiadására való felszólítás, 
melyek az adott Fél véleménye szerint a bizalmas információkezelésről szóló politikájának 
megsértésével jár. 

IV. Anyagi eszközök 

A jelen Memorandum a Felek számára nem jár semmilyen jogi vagy anyagi kötelezettséggel.  

A jelen Memorandum által megállapított tevékenység a meglévő anyagi eszközöktől függ, és 
az idevonatkozó anyagi szabályzat valamint Magyarország és az Orosz Föderáció törvényeinek 
megfelelően valósul meg.  

V. A Memorandum jogi erőre emelkedése és érvényessége.  
A Memorandum érvényességének megszűnése. Módosítások a Memorandumban. 

 
Jelen Memorandum a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba, melyről a másik felet 
írásos értesítés útján soron kívül tájékoztatja.  Jelen Memorandum öt évig tartó első periódus 
során lesz érvényes a jogerőre való emelkedésének napjától. A Memorandum érvényessége 
meghosszabbítható a Felek képviselői által aláírt írásos megállapodás alapján.  
 
Bármelyik Félnek jogában áll, bármikor, a jelen Memorandum hatályának megszüntetése, a 
másik fél részére hat hónappal korábban megküldött írásos értesítés útján. A megszűnés 
esetében olyan intézkedéseket kell foganatosítani, melyek nem veszélyeztetik a már 
folyamatban lévő tevékenységet.  

A Memorandumot módosíthatják vagy kiegészíthetik a Felek közös megegyezésével az arra 
kinevezett képviselők. 

A jelen Memorandum értelmezéséből és alkalmazásából adódó nézetkülönbségeket a Felek 
közötti konzultáció útján kell megoldani. Mindegyik Fél biztosítja a másik Fél által felvetett 
bármely kérdés teljes körű és jóindulatú áttekintését, a jelen Memorandum által nem 
szabályozott kérdés vagy annak értelmezéséből adódó vita barátságos megoldásának 
érdekében. Az orosz és a magyar verzió nem egyezése esetén az orosz szöveg az irányadó.  

Jelen Memorandumot összeállították és aláírták 2015. ___________ _____-án, ___________ 
(Orosz Föderáció), két példányban, orosz és magyar nyelven.  

 

Voronyezs Megye Kormányának 
(Orosz Föderáció) nevében 

Kormányzó 
____________________________ 

Gorgyeev A. V. 

Tolna Megyei Önkormányzat  
Közgyűlésének nevében 

Elnök 
______________________________ 

Fehérvári Tamás  
 


